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El conflicte per Torre Salses, al jutge 
La promotora del parc comercial recorre el veto de la Generalitat 

Artesa el I Continua actiu i fins ara 
ja ha arrasat més de 2. 700 hectàrees 

Peramola li Es va declarar ahir a la tarda i 
hauria estat causat per una recol·lectora 

Temor que les flames hagin acabat amb 
pintures rupestres Patrimoni de la Humanitat 

L'Aipicat 
• aconsegueix un 

històric ascens a 
l'elit de l'hoquei 
femení estatal 
L'equip que entrena 
Miquel Serret va guanyar 
el partit decisiu a la 
pista del Mataró (1-4) 
i la temporada vinent 
serà rival del Vila-sana 
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Trenta desallotjats 
per un foc al costat 
de Ciutat Jardí 
El foc es va iniciar en un solar, va 
obligar a desallotjar més de mitja 
dotzena de cases per precaució 
i va tallar la carretera d'Osca. 
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Els incendis no donen treva. Ahir se'n va declarar un altre a Peramola, que hauria estat causat per una 
recol·lectora i ja ha cremat 77,49 hectàrees, i que es va afegir al de Baldomar, encara actiu. Els veïns d'Alòs de 
Balaguer van ser desconfinats i ja van poder tornar a casa els de la Clua i els evacuats d'una casa de colònies. 

LLEIDA CREMA COMARQUES 

Nou incendi a Peramola mentre el 
d'Artesa ja ha cremat 2.700 hectàrees 
Desconfinats els veïns d'Alòs de Balaguer i els de la Clua poden tornar a casa 

En l'incendi de Peramola van treballar ahir cinquanta-cinc dotacions terrestres i nou d'aèries. A la dreta, joves contemplant el fum. 

S.ESPrN/H.C. 
I LLEIDA I Un nou incendi es va de
clarar ahir al migdia a Peramola 
(Alt Urgell), que al tancament 
d'aquesta edició ja havia cremat 
77,49 hectàrees, la majoria de 
l'Espai d'Interès Natural de la 
Serra d'Aubenç i Roc de Cogul. 
Es va sumar així al de Baldo
mar, que ja ha afectat 2.702 hec
tàrees, de les quals 2 .560 de ve
getació forestal i 142 d'agrícola. 
Així mateix, es va aconseguir 
estabilitzar el d'Altès-Ogern, 
controlar el de Lladurs i extin
gir els de Castellar de la Ribera 
i un segon a Ogern. A la resta 
de Catalunya, van quedar esta
bilitzats els d'Olivella i Saldes i 
controlats els de Corbera d'Ebre 
i Bot-Hor ta. 

EI foc de l'Alt Urgell afecta el 
massís de Roc de Rum bau, que 
té una orografia complicada i 
abrupta, la qual cosa va faci
litar l'aparició de focus secun
daris a l'altre costat del cim. La 
carretera C-14 va haver de ser 
tallada en els dos sentits durant 
dos hores. L'hotel Can Boix va 
ser desallotjat preventivament 
davant de l'avanç de les flames. 
Els Agents Rurals creuen que va 
ser provocat per una recoHec
tora que segava cereal i, segons 
TV3, el mateix afectat hauria 
avisat els bombers. Inicialment 
van estimar que tenia un poten
cial de 1.400 hectàrees, però es 

EN PRIMERA PERSONA 

Joan Pallarès 
PROPIETARI DE CAN BOIX 

«La meua dona i 
jo hem volgut 
quedar-nos» 
• "Ens volien desallotjar 
a tots, però la meua dona i 
jo ens hem volgut quedar. 
Els clients se n'han anat 
anant a poc a poc, just a 
l'hora de dinar. Estic tran
quil perquè a la nit ja tenia 
previst tancar l'hotel uns 
dies." 

va reduir a entre 500 i 1.000 
hectàrees gràcies al treball dels 
Bombers, amb cinquanta-cinc 
dotacions terrestres i nou d'aè
ries. Van indicar que el flanc 
prioritari és l'esquerre, el que 
dona accés a la Serra d'Aubenç. 

Un helicòpter a punt de descarregar aigua a l'incendi d'Artesa. 

En l'incendi d'Artesa de Se
gre/Baldomar van treballar 
ahir quaranta-sis dotacions 
terrestres i quatre d'aèries, so
bretot al flanc oest, que ame
naçava eixos de confinament 
establerts. Els veïns d'Alòs de 
Balaguer van passar la nit de 
dissabte confinats i amb por que 
el foc arribés a la localitat. 

Ahir a la nit el delegat del 
Govern, Bernat Solé, va afir
mar que ja havien estat des 
confinats i que els evacuats de 
la Clua ja podien tornar a casa 
però hauran d'estar confinats, 
igual que els menors que van 

ser evacuats d'una casa de co
lònies. Els Bombers confien que 
la situació millorarà amb l'aug
ment d'humitat i la baixada de 
temperatures prevista. 

El president de la Generali
tat, Pere Aragonès, va demanar 
als ciutadans extremar les pre
caucions per la "situació excep
cional" i el conseller d'Interior, 
Joan Ignasi Elena, va atribuir 
els 229 incendis declarats des 
de dimecres al canvi climàtic. 
David Borrell, cap dels Bom
bers, va assenyalar que no hi 
havia tant focs simultanis des 
dels anys noranta. 

Les pintures del 
Roc de Rumba u, 
Patrimoni de la 
Unesco, en perill 
• Les autoritats locals te
mien ahir, a més de per 
la segl.lretat dels veïns de 
l'Alt Urgell, per les pintu
res rupestres del Roc de 
Rumbau de Peramola, si
tuades en unes roques que 
es van cremar al costat de 
prop de 80 hectàrees de 
terrenys. Les flames co
brien les pedres, van as
segurar fonts consulta
des per aquest diari. Si 

· bé ahir era encara aviat 
per confirmar la pitjor 
notícia, la por era que ha
guessin quedat totalment 
danyades. 

Les pintures rupestres 
del Roc de Rumba u, o Ro
ca dels Moros, van ser de
clarades Patrimoni de la 
Humanitat per la Unesco 
el1998 al costat de la res
ta de l'art rupestre de l'arc 
mediterrani. Són, de fet, 
l'únic element Patrimoni 
de la Humanitat de l'Alt 
Urgell. La zona ha estat 
objecte de diverses inter
vencions arqueològiques. 
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LLEIDA CREMA CAPITAL 

L'incendi es va originar al costat de Ciutat Jardí, a prop d'aquesta casa abandonada i de l'església de Montserrat. 

Terreny cremat al costat d'una edificació. La carretera N-240 va quedar tallada unes dos hores. 

Trenta desallotjats de torres per un 
foc al costat de Ciutat Jardí a Lleida 
Al camí de la Creu, a l'altura de l'església de Montserrat, que va obligar a tallar 
l'N-240 unes dos hores, segons Mossos !I Va afectar l'entorn de dos edificacions 

S.E. 
I LLEIDA I Un incendi de vegetació 
al camí de la Creu de la ciutat de 
Lleida, a l'altura de l'església de 
Montserrat i al costat de Ciutat 
Jardí, va obligar ahir a desallot
jar per precaució una trentena 
de persones d'entre set i vuit 
torres, segons van confirmar 
els Mossos d'Esquadra. 

Una vegada controlat pels 
Bombers van poder tornar a 
casa. També es va haver de ta
llar la circulació de la carrete
ra N-240 en un tram d'uns tres 
quilòmetres, fins poc abans de 

les Basses d'Alpicat, ja que les 
flames van saltar fins a l'altre 
costat de la via. La carretera 
va estar al voltant de dos hores 
tallada, encara que de forma 
intermitent. 

L'incendi, les causes del qual 
s'estan investigant, es va iniciar 
a prop de la una del migdia i es 
va donar per extingit cap a les 
17.45 hores. No es van haver 
de lamentar danys personals, 
però sí que va afectar l'entorn 
de dos edificacions. A la zona 
van treballar tretze dotacions 
terrestres dels Bombers, encara 

que algunes van haver de des
plaçar-se poc després al foc de 
Peramola (més informació a la 
pàgina3). 

L'alcalde de Lleida, Miquel 
Pueyo, que va anar a la zona, 
va destacar que "estem en una 

RESPONSABILITAT 

Pueyo demana //màxima 
responsabilitat a la 
ciutadania" per evitar 
el risc d,incendis 

situació crítica per la calor i la 
sequera" i va afegir que "ara 
més que mai hem d'anar amb 
compte i evitar qualsevol risc". 
"Per tant, demano la màxima 
responsabilitat a la ciutadania 
perquè no hàgim de viure més 
episodis d'incendis", va subrat
llar. Durant els últims dies, les 
temperatures a Ponent han estat 
extremes per l'onada de calor i 
a la capital s'ha arribat als 42,3 
graus. Aquesta situació i la se
quera han propiciat la declara
ció de diversos incendis al terme 
municipal. 

SEGRE I 
Dilluns, 20 de juny del 2022 

DETALLS 

AGENTS RURALS 

Multes per fer foc i 
barbacoes precintades 

• 

• Els Agents Rurals van infor
mar ahir que han imposat di
verses denúncies a la Noguera i 
el Pallars Jussà per encendre foc 
en època de prohibició, acam
par i accedir a un espai natural 
tancat per l'activació del nivell 3 
del pla Alfa. També han precin
tat barbacoes en diverses zones 
recreatives del Jussà i l'Anoia. 

GENERALITAT 

Recomanacions de 
cara a Sant Joan 
• Catalunya ha tingut una mit
jana de quaranta-cinc incendis 
diaris des de dimecres passat, 
segons els Bombers. De cara 
a Sant Joan, el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, va 
dir ahir que estudien "fer re
comanacions entre dimarts i 
dimecres, d'acord amb la pre
visió meteorològica". No va 
concretar si preveuen prohibir 
fogueres i petards. "Farem les 
recomanacions que siguin ab
solutament necessàries i no fa
rem les que no tinguin sentit", 
va indicar. 

TEMPERATURES 

Descens de gairebé 
quatre graus a Ponent 
• Els termòmetres van quedar 
ahir per sota dels 40 graus a 
Ponent. Es va confirmar així el 
descens de les temperatures 
pronosticat pel Servei Meteo
rològic de Catalunya (Metec
cat): Lleida capital va registrar 
la màxima de Catalunya amb 
36,4 graus (el dia anterior va ser 
de 40,6) i a Baldomar i a Vilano
va de Segrià van arribar als 35,8. 
La jornada va estar marcada pel 
vent. Les temperatures seran 
similars fins dimecres i després 
baixaran més. 

ALTRES INCENDIS 

El foc de Zamora 
crema 25.000 ha 
• A més dels incendis de Bai
domar i Peramola, un altre foc 
a Olivella ha cremat 164 hec
tàrees, 6,63 més es van cremar 
a Bot i 1,59 a Gòsol. A la resta 
d'Espanya, el que es va declarar 
aquest dimecres passat a la re
serva de la Sierra de la Culebra, 
a Zamora, va quedar estabilit
zat després d'arrasar més de 
25.000 hectàrees, la qual cosa 
el converteix en el més virulent 
en una dècada. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



I 32 I GUIA 

Una f1rma de cosmètica atu al s'emporta 
el premi Jove Emprenedor del Pallars Jussà 
El consell del Jussà va entregar dissabte el premi Jove 
Emprenedor a Carla Roset, de la Pobla de Segur, titular 
de l'empresa The Handcrafted Factory, que es dedica a la 
cosmètica natural. El guardó està dotat amb 1.500 euros. 

sociETAT Gent SEGRE 
Dilluns, 20 de juny del2022 

L'acte que es va celebrar a Massalcoreig per rebre amb tots els honors els actors d" Alcarràs'. 

Massalcoreig ret homenatge a 'Alcarràs' 

Recital poètic al entre r e amb 
escriptors dels Països Catalans 
Tàrrega va celebrar dissabte una vetllada poètica a la 
plaça dels Comediants, un espai emblemàtic del centre. 
La regidoria de Cultura va reunir escriptors dels Països 
Catalans com Carles Rebassa, Anna Gas i Pep Sanz. 

Massalcoreig va organitzar dis
sabte una trobada amb els ac
tors de la peHícula Alcarràs de 
Carla Simón. L'ajuntament va 
desplegar al Sotet la catifa verda 
i el photocall que es va utilitzar 

per a la preestrena ala Llotja de 
Lleida. Els 300 assistents van 
poder disfrutar també del film. 
La voluntat de l'ajuntament era 
rebre els actors amb tots els ho
nors després de l'èxit de la pel-

Iícula, rodada principalment en 
una masia del municipi. Es van 
mostrar molt agraïts per la rebu
da i van afirmar que no podien 
faltar a la cita amb el poble que 
els va acollir. 

Unes tres-centes persones a la Festa de l'A to 'I a la Boscana 
Concert d'estiu de l'O · T e 
Borges qu a l'església parroquial 
L'església parroquial de les Borges Blanques va acollir 
dissabte a la nit el concert d'estiu de l'Orfeó Terrall. El 
recital, dirigit per Maria Lluïsa Piñero, va reunir mig 
centenar d'assistents. 

Unes 300 persones van partici
par ahir en la Festa de l'Auto
moció que organitza l'Associa
ció d'Empreses d'Automoció de 
Lleida. La celebració va incloure 

una visita als murals de Pene
lles i després es van traslladar 
a la Boscana de Bellvís, on es 
va celebrar un dinar. També 
van entregar els premis Xavi-

er Freixes, que distingeixen el 
talent dels estudiants del cicle 
d'automoció. Així, es van entre
gar tres guardons a alumnes de 
l'institut Caparella de Lleida. 

' HOROSCOP 
ARlES 21 -lli I 1 9-IV. 
Una actitud evasiva evitarà que usar
rosseguin a un problema que no és 

responsabilitat vostra. Observeu el que fan els 
altres i protegiu la vostra posició i reputació. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Vigileu les situacions sense interferir. 
Saber el que els altres estan fent us aju-

darà a prendre més bones decisions. Sigueu 
reservats respecte a les intencions. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
No deixeu res sense fer. Confieu en el 
que sabeu i utilitzeu les habilitats i ex-

periència per beneficiar-vos econòmicament. 
Estigueu atents a l'entorn. 

CANCER 21-VI I 22-VII. 
Està bé ser extravagants i compartir les 
vostres històries si sou veraços i consci-

ents dels altres. No tots apreciaran un canvi en 
el vostre estil de vida o en la imatge. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Eviteu ser la víctima de l'error d'una 
altra persona. Eviteu dubtar. Concen-

treu-vos en el que sabeu que podeu fer i sigueu 
prudents respecte a un compromís. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Escolteu atentament. Reuniu fets i xifres 
per corroborar les vostres conviccions 

abans de participar en una aliança d'empreses o 
una inversió arriscada. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Un incident emocional causarà preocu
pació. Assumiu responsabilitats i gesti-

oneu amb atenció els assumptes que involucrin 
un amic, parent o company. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Podeu divertir-vos i expressar-vos sense 
gastar tant. Seguiu un camí creatiu que 

ajudi a alleujar l'estrès i ofereixi una visió interna 
del que és possible. 

SAGITARI22-XI I 21 -XII. 
Les situacions emocionals seran desa
fiadores i confuses. Preneu-vos temps i 

no permeteu que ningú us pressioni perfer coses 
per a les quals no esteu disposats. 

CAPRICORN 22-XII I 1 9-1. 
Aconseguireu un enfocament sobre les 
finances i com obtenir guanys. Podeu 

pensar en gran, però, quan hi ha riscos involu
crats, investigueu i no deixeu res a l'atzar. 

AQUARI 20-1 I 1 8-11. 
Poseu l'energia en una cosa concreta. 
Ser grans treballador us portarà més 

enllà que la mera elecció de seguir una altra per
sona. No sigueu subordinats. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Trieu les paraules sàviament i ocu
peu-vos dels assumptes pendents abans 

d'abordar una cosa nova. Un canvi que algú fara 
serà un avantatge. 
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